
 

 

  

सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या जवानाांना शौयिपदक 

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या स्ट्पेशल फोसिच्या १९ जवानाांना 
शौयिदपक देऊन गौरववण्यात आले आहे.  
 

उरी येथील भारतीय लष्करी तळावरील दहशतवादी हल्लल्लयानांतर भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त 
काश्मीरमधील तळाांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची धाडसी मोहीम आखली होती. या कारवाईत 
भारतीय लष्करातील स्ट्पेशल फोसेसच्या चौथ्या आणण नवव्या तुकडीतील जवानाांनी भाग घेतला 
होता.  
 

यापैकी एका तुकडीचे नेततृ्व केलेल्लया मेजर रोहहत सुरी याांना ककती चक्र देऊन सन्मान करण्यात 
आला. ककती चक्र हा शौयािसाठी देण्यात येणारा दसुरा सवोच्च मानाचा पुरस्ट्कार आहे.अन्य 
जवानाांनाही युद्ध सेवा मेडल प्रदान करण्यात आले आहे. प्रजासत्ताक हदनाच्या पूविसांध्येला हे 
पुरस्ट्कार प्रदान करण्यात आले.  
 

चौथ्या आणण नवव्या तुकडीतील पाचजणाांना शौयिचक्र आणण १३ जणाांना सेना मेडल देऊन 
गौरववण्यात आले. 
 

याशशवाय, गोरखा रायफल्लसच्या हवालदार पे्रम बहादरू रेसमी मगर याांनाही मरणोत्तर ककती चक्र 
देऊन गौरववण्यात आले. 
 

 

 

रशशयन राजदतू अलेक्ाांडर कदाककन याांच ेननधन 

दीघि कालावधीपासून भारतात रशशयाचे राजदतू असलेले अलेक्ाांडर कदाककन याांचे गरुूवारी 
सकाळी हृदयववकाराने ननधन ्ाले. मतृ्यूसमयी ते ६८ वर्ाांचे होते.  
 

कदाककन हे २००९ पासून भारतात रशशयाचे राजदतू म्हणून कायिरत होते. भारत आणण 
रशशयामध्ये मजबूत सांबांध ननमािण करण्यात त्याांनी महत्वाची भूशमका ननभावली होती. अस्ट्खशलत 
हहांदी बोलणारे कदाककन याांचे सवाांशीच सलोख्याचे सांबांध होते. 
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पद्म पुरस्ट्कार २०१७ जाहीर 

२०१७ सालचे पद्म पुरस्ट्कार जाहीर ्ाले आहेत. ववववध के्षत्रातील सुमारे ८९ व्यकतीांना या वर्ी 
पद्म पुरस्ट्काराने सम्माननत करण्यात आले.  
 

एकूण ८९ ‘पद्म’ मानकऱ्याांमध्ये आठ महाराष्रातील आहेत. त्यात प्रत्येकी एक पद्मववभूर्ण व 
पद्मभूर्ण तर पाच पद्मश्री आहेत.  
 

शरद पवार व डॉ. उदवाडडया याांच्याखेरीज कैलाश खेर (गायन), अनुराधा पौडवाल (गायन), भावना 
सोमय्या (पत्रकाररता), शफे सांजीव कपूर (पाककला), ननरूपणकार अप्पासाहेब धमािधधकारी 
(समाजसेवा) आणण डॉ. मापुसकर (समाजसेवा, मरणोत्तर) हे राज्यातील ‘पद्मश्री’चे मानकरी 
आहेत. 
 

मूळ महाराष्रीय, पण अन्य राज्याांत काम करणाऱ्या डॉ. मदन माधव गोडबोले (उत्तर प्रदेश, 

वैद्यकीय सेवा) व कन्याकुमारी येथील वववेकानांद कें द्राच्या उपाध्यक्ष ननवेहदता रघुनाथ शभड े
(तशमळनाडू, समाजसेवा) याांनाही ‘पद्मश्री’ जाहीर ्ाले. 
 

पद्म पुरस्ट्काराबाबत ववस्ट्ततृ माहहती पाहण्यासाठी पुढील शलांकवर र्कलक करा. पद्म पुरस्ट्कार 
२०१७ 

 

 

देशातील भ्रष्टाचारात थोड्या प्रमाणात घट 

भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोड्या प्रमाणात कमी ्ाल्लयाचे एका आांतरराष्रीय स्ट्तरावरील 
अहवालातून समोर आले आहे. बशलिनर्स्ट्थत लाचववरोधी सांघटनेने केलेल्लया सवेक्षणात ही बाब 
समोर आली आहे.  
 

जागनतक आधथिक मांच आणण इतर सांघटनाांकड ेअसणाऱ्या माहहतीच्या आधारे बशलिनर्स्ट्थत 
लाचववरोधी सांघटनेने जगातील सवािधधक पारदशिक आणण कमी भ्रष्टाचार असणाऱ्या देशाांची यादी 
तयार केली आहे. ही यादी तयार करताना देशाांमधील साविजननक जीवनात नेमका ककती 
भ्रष्टाचार आहे, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.  
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भारत, चीन आणण ब्रा्ीलला लाचववरोधी सांघटनेने ४० गणु हदले आहेत. त्यामुळे भारतसाह चीन 
आणण ब्रा्ीलचा समावेश मध्यम भ्रष्टाचार असलेल्लया देशाांच्या गटात ्ाला आहे. २०१५ मध्ये 
्ालेल्लया सवेक्षणात भारताला ३८ गणु शमळाले होते. यांदा त्यामध्ये २ गणुाांची वाढ ्ाली आहे.  
 

न्यू्ीलांड आणण डने्माकि  या देशाांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अत्यांत कमी असल्लयाचे सवेक्षणातून 
समोर आले आहे. या दोन्ही देशाांनी प्रत्येकी ९० गणु शमळवत यादीत अव्वल क्रमाांक पटकावला 
आहे. त्यानांतर कफनलांड, स्ट्वीडन, र्स्ट्व्लांड, नॉवे, शसांगापूर, नेदरलँड आणण कॅनडाचा क्रमाांक लागतो.  
 

सोमाशलया देशातील साविजननक जीवनात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सवािधधक असल्लयाचे सवेक्षणातून 
समोर आले आहे. याशशवाय भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सवािधधक असलेल्लया देशाांमध्ये सीररया, दक्षक्षण 
सुदान, उत्तर कोररया, अफगाणणस्ट्तान आणण इराकचा समावेश आहे. 
 

एकाही देशाला भ्रष्टाचार पूणिपणे मोडून काढता आलेला नाही. या सवेक्षणात समाववष्ट असलेल्लया 
१७६ देशाांची र्स्ट्थती ववचारात घेता भ्रष्टाचाराची जागनतक सरासरी ४३ इतकी आहे. त्यामुळे 
भारतातील भ्रष्टाचार हा जागनतक सरासरीपेक्षा जास्ट्त असल्लयाचे हा अहवाल साांगतो. 
 

 

 

यांदाचा अथिसांकल्लप, आधथिक सवेक्षणही डडर्जटल! 
नरेंद्र मोदी सरकारने कें द्रीय अथिसांकल्लप आणण आधथिक सवेक्षणाच्या कमीत कमी प्रती छापण्याचा 
ननणिय घेतला आहे. 'ग्रीन' उपक्रमाांतगित सरकारने हा ननणिय घेतला आहे. या ननणियामुळे आगामी 
अथिसांकल्लपाच्या प्रती प्रसारमाध्यमे आणण सविसामान्याांना देण्यात येणार नाहीत, हे यातून स्ट्पष्ट 
होत आहे.  
 

त्यामुळे प्रसारमाध्यमाांना आता अथिमांत्रालयाच्या वेबसाईटवर अथिसांकल्लप आणण आधथिक 
सवेक्षणाच्या डडर्जटल प्रतीांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. या वर्ी अथिसांकल्लप आणण आधथिक 
सवेक्षणाच्या केवळ ७८८ प्रतीांची छपाई करण्यात येणार आहे. त्या केवळ राज्यसभा आणण 
लोकसभा सदस्ट्याांनाच देण्यात येणार आहेत. 
 

आधथिक सवेक्षण ३१ जानेवारी तर, सविसाधारण अथिसांकल्लप १ फेब्रुवारी रोजी सभागहृात सादर 
करण्यात येणार आहे. कें द्र सरकारचा हा ननणिय २०१४-१५ मध्ये सांसदेच्या स्ट्थायी सशमतीने 
हदलेल्लया सूचनेनांतर घेण्यात आला आहे.  



 

 

 

 

 

उसेन बोल्लटला ऑशलर्म्पकमधील सुवणिपदक गमावावे लागणार 

जमैकाचा धावपटू उसेन बोल्लट याच्यावर बबर्जांग ऑशलर्म्पकमध्ये शमळालेले सुवणिपदक 
गमाववण्याची वेळ आली आहे.  
 

२००८ सालच्या बीर्जांग ऑशलर्म्पकमध्ये बोल्लटचा समावेश असलेल्लया जमैकाच्या चमुने ४x१०० 
मीटर ररले शयितीत सुवणिपदकाची कमाई केली होती.  

 

पण त्या सांघाचा सदस्ट्य असलेल्लया नेस्ट्टा काटिरने प्रनतबांधधत उते्तजकाांचे सेवन केल्लयाच 
आांतरराष्रीय ऑशलर्म्पक सशमतीने (आयओसी) केलेल्लया पुनतिपासणीत स्ट्पष्ट ्ाले आहे.या 
तपासणीमुळे जमैकाच्या सांघाचे ररलेचे सुवणिपदक काढून घेतले जाणार आहे.  
 

त्याऐवजी हरननदाद आणण टोबॅगोच्या सांघाला पहहल्लया स्ट्थानी बढती शमळाली असून, जपानला 
रौप्य तर ब्राण्लला काांस्ट्यपदक बहाल केले जाणार आहे.  
 

बोल्लटकड ेएकूण नऊ सुवणिपदके जमा होती, मात्र त्यापैकी एक परत करावे लागल्लयाने ती सांख्या 
आठवर पोहचली आहे.  
 

बोल्लटने बीर्जांगमध्ये फोर बाय हांड्रडे मीटर ररलेसह १०० आणण २०० मीटर शयितीांची सुवणिपदके 
शमळवली होती. पाठोपाठ लांडन आणण ररओ ऑशलर्म्पकमध्येही त्यानां याच तीन शयिती र्जांकून 
सुवणिपदकाांची हरपल हॅटहरक साजरी केली होती. मात्र, आता बीर्जांगमधलां एक सुवणिपदक त्याला 
परत करावे लागणार आहे. 
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देवदेवताांच्या प्रनतमा सन्मानाने बाहेर काढा 
राज्यातील शासकीय-ननमशासकीय कायािलये, शाळा, महाववद्यालये, ववद्यापीठे ही सविच हठकाणे 
सवि प्रकारच्या धाशमिक उत्सवाांपासून, पूजा अचाि व देव देवताांच्या प्रनतमापासून  मुकत करण्याच्या 
सूचना व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वाांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य 
शासनाने हदले आहेत. 
 

त्याचाच एक भाग म्हणून 'सवि कायािलये, शाळा-महाववद्यालयाांमधील देवदेवताांच्या प्रनतमा 
सन्मानाने बाहेर काढून घ्याव्यात', असा आदेश शासनाने हदला आहे. सामान्य प्रशासन ववभाग, 

तसेच ग्रामववकास ववभागाने तसे स्ट्वतांत्र आदेश जारी केले आहेत. 
 

ववववध सांघटनाांची ही मागणी आहेच. मात्र या ननणियासाठी भारतीय राज्यघटनेतील धमिननरपेक्ष 
तत्वाांचा आधार घेण्यात आला आहे, अशी माहहती ग्रामववकास ववभागातील सूत्राांनी हदली.  
 

शासकीय कायािलयाांमध्ये थोर पुरुर्ाांच्या, तसेच राष्रपती व पांतप्रधान याांच्या प्रनतमा 
लावण्याबाबत सूचना कें द्राने यापूवीच हदल्लया आहेत. त्यात बदल करण्याचे आदेशही कें द्राकडूनच 
हदले जातात.  
 

त्यानुसार राज्याच्या ग्रामववकास ववभागाने ७ जनू २००२ रोजी एक पररपत्रक काढून र्जल्लहा, 
'तालुका व ग्रामस्ट्तरावरील सवि शासकीय कायािलये आणण शाळाांमध्ये कोणत्याही धमािचा उत्सव 
साजरा करू नये', अशा सूचना र्जल्लहा पररर्दाांच्या मुख्य कायिकारी अधधकाऱ्याांना हदल्लया होत्या.  
 

या पररपत्रकाची काटेकोरपणे अांमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी 'सेकयुलर मुव्हमेंट' या 
सांघटनेने २४ ऑगस्ट्ट २०१६ रोजी मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस याांच्याकड ेकेली होती. अशाच 
प्रकारची ननवेदने 'कास्ट्राईब कमिचारी कल्लयाण महासांघ' व 'प्रवतिन' या सांघटनेने शासनाला सादर 
केली होती. 
 

 

सवि शासकीय कायािलये, धाशमिक उत्सव, पूजा-अचाि व देवदेवताांच्या प्रनतमाांपासून मुकत करण्याचे 
व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वाांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने हदले 
आहेत. 
 



 

 

 

 

अ लॅ्लयुशमननयमच्या भाांडय़ाांमळेु मुलाांच्या मेंदवूर पररणाम 

अ ॅल्लयुशमननयमच्या भाांडयाांमुळे मुलाांचा बुद्धय़ाांक कमी होतो असे एका सांशोधनात हदसून आले 
आहे. मुलाांच्या शैक्षणणक कामधगरीवर त्याचा पररणाम होत असल्लयाने अ ॅल्लयुशमननयमच्या 
भाांडय़ाांचा स्ट्वयांपाकात वापर टाळावा असा इशारा देण्यात आला आहे. 
 

र्व्हएतनामध्ये अ ॅल्लयुशमननयमची भाांडी वापरण्याचे प्रमाण जास्ट्त असून एका भाांडय़ातून २८०० पट 
जास्ट्त शशसे सोडले जाते. कॅशलफोननियातील शशशाचा एका हदवसाची प्रमाणणत व धोकादायक 
नसलेली मात्रा ०.५ मायक्रोगॅ्रम आहे.  
 

अ ॅशलँड युननव्हशसिटी व ऑकयुपेशनल नॉलेज इांटरनॅशनल या सांस्ट्थाांच्या वजै्ञाननकाांनी दहा 
ववकसनशील देशातील अ ॅल्लयुशमननयम भाांडय़ाांचे नमुने तपासले असता त्यातील एक ततृीयाांश 
भाांडी जास्ट्त प्रमाणात शशसे सोडतात असे हदसून आले. त्यातून अ ॅल्लयुशमननयम , आसेननक व 
कॅडशमयम याांचीही घातक मात्रा बाहेर पडते. 
 

आकिका, आशशयात भांगार धातूपासून भाांडी बनवली जातात. सांगणकाचे सुटे भाग, कॅन्स, 

औद्योधगक कचरा, वाहनाांचे सुटे भाग याांचा वापर करून भाांडी बनवतात. त्याबाबत कुठलेही 
ननयम लाग ूनाहीत.  
 

पण जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या मते शशशाचे अल्लप प्रमाणही शरीरास घातक असते. मुलाांमध्ये 
एक डडसीशलटरमागे ३.५ मायक्रोगॅ्रम शशसे शरीरात जाणेही धोकादायक असते, असे अमेररकेच्या 
‘सीडीसी’ या सांस्ट्थेने म्हटले आहे.  
 

जगात ८ लाख ५३ हजार लोक शशशाच्या ववर्बाधेने दरवर्ी मरतात. 'जनिल सायन्स ऑफ द 
टोटल एनव्हायनिमेंट' या ननयतकाशलकात हे सांशोधन प्रशसद्ध ्ाले आहे. 
 


